Styrelsemöte 170403
Närvarande: Britta Lindgren, Ivan Olsson, Folke Markström, Gunnar Wallström, Roger
Grenholm, Johan Axelsson, Lage Furberg, Johan Brännström och Anette Asplund.
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Britta öppnar mötet och hälsar oss välkomna.
Dagordningen godkändes.
Till justerare valdes Folke M.
Genomgång av föregående protokoll.
Ekonomi – ungefär som vid årsmötet. 80 betalda medlemmar just nu.
Reflektion från årsmötet – viktigt att nå ut med information vad som händer i gillet till
alla medlemmar. Vart beslutat att verksamhetsplan med namn och telefonnummer till
kontaktpersoner ska skickas med kallelsen till årsmötet.
Valberedning – Lage F ska prata med Patrik Nordlund om han kan tänkas vara med i
valberedningen med Jonas Grenholm.
7. Utbildning för jaktprovsdomare – Nya regler fom i år, för att kunna fortsätta döma
måste man gå denna utbildning. 6 eller 7 Maj i Skellefteå, Britta ska kolla med
studiefrämjandet om lokal och boka. Mat står deltagare själv för, gillet bjuder på kaffe
m. dopp. Roger, Gunnar, Lage, Folke och Håkan hjälps åt att kalla domarna, Roger
ska även prata med Gottne Lindgren om detta. Om utbildningen ska även läggas in på
hemsidan.
8. Ringträning – Startar 19 april i Drängsmark, 6 tränings tillfällen, information finns på
hemsidan. Om intresse finns att någon vill hålla träning på annan ort i gillets regi så är
det okej. Viktigt meddela så det kan läggas in på hemsidan.
9. Förfrågan om att ha en föreläsning med inbjuden veterinär tillsammans med
älghundsklubben nästa år – Ja intresse finns!
10. Grillfest – prel. 5 augusti på Bredsele. Lägga ut intresseanmälan på hemsidan.
11. Verksamhetsplan – Stövarjaktens dag, tas upp på senare möte. Gilleskampen, kommer
att bli i Fällfors område.
12. Fasta elitprov – Burträsk 4–5 november och Jörn 18–19 november.
13. Nästa möte: 5/8 kl 14.00 innan grillfest. Om det inte skulle bli någon grillning så
kallar ordförande till möte någon annan dag.
14. Mötet avslutas.
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